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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع األمن في تونس
 

 2019حول إعداد مخطط التكوين السنوي بعنوان سنة  2018أكتوبر  1مؤرخ في  2018لسنة  27منشور عدد 
 

 المرجع : 
 2001مارس  9بتاريخ  15المنشور عدد  -
 2004جوان  27بتاريخ  27المنشور عدد  -

 
  ملحقالمصاحيب :  
 

 وبعد، 
 

إن تحقيق جودة العمل اإلداري يتطلب التكوين المتواصل لمهارات وقدرات األعوان العموميين ليتمكنوا من االبتكار واالبداع والتكيف مع 
اإلدارة. حيث يعد التكوين أداة لتحسين األداء عن طريق الرفع من قدرة األعوان العموميين على إنجاز  تجابههاالتطورات والتحديات التي 

 م.مهامه
 

إدارية مدعوة إلعداد مخططات سنوية للتكوين بعنوان سنة  ةوعلى هذا األساس، فإن الوزارات و المؤسسات العمومية التي تكتسي صبغ
وذلك بإدراج محاور تقنية وخصوصية وفقا للحاجيات القطاعية للوزارات مع مراعاة قدرة الميزانية على مجابهة األنشطة التكوينية  2019

 :المزمع برمجتها لذا يتعين
 

I.  التكوينإعطاء األولوية للمحاور التالية عند برمجة أنشطة : 
 السالمة المعلوماتية،  -1
 مقاربة النوع االجتماعي،  -2
 الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص واللزمات،  -3
 تطوير مهارات االستقبال والتواصل بالمصالح العمومية،  -4
 جودة التشريعات: تقنيات إعداد وتحرير النصوص القانونية،  -5
 االصالحات االقتصادية الكبرى،  -6
 ات وإعادة هندستها، تصميم المسار -7
 النفاذ إلى المعلومة،  -8
 ، النجاعةبرمجة ومتابعة العمل الحكومي: اآلليات ومتطلبات  -9

 التخطيط االستراتيجي،  -10
 إدارة المشاريع،  -11
 هندسة التكوين،  -12
 ائق ورقمنة الوثائق اإلدارية، ثاإلدارة االلكترونية للو -13
 تنظيم استعمال وتبادل وحفظ الوثائق االدارية،  -14
 ة االستقبال صلب المصالح العمومية" مرحبا" ، عالم -15
 يات التعامل مع وسائل اإلعالم، ناالتصال الرقمي وتق -16
 التصرف اإلداري الحديث،  -17
 الحوكمة الرشيدة،  -18
 التصرف في الميزانية حسب األهداف،  -19
 التمويل العمومي،  -20
 ت الذكية،حوكمة التصرف في أسطول السيارات وترشيد استهالك الوقود عن طريق البطاقا -21
 تعويضات ضحايا العمليات االرهابية،  -22
 اللغة االنقليزية،  -23
 التطبيقات اإلعالمية،  -24
 .2019قانون المالية لسنة  -25

 
II.  الحرص قدر اإلمكان على تشريك اإلطارات واألعوان الجهويين والمحليين واإلطارات النسائية في برامج التكوين التي يتم

 تدريبية في الجهاتتنفيذها وعلى تنظيم دورات 
 

III.  ،...وفي إطار مزيد إضفاء الشفافية وتكريس تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالمشاركة في الدورات التدريبية والملتقيات وورشات العمل
 بالداخل وبالخارج يتعين على المسؤولين ترشيح األعوان العموميين: 

 المتميزين باالنضباط والمواطنة،  −

 التدريب مباشرة،  والتي تربط مهامهم بموضوع −

 ورات مماثلة.داللذين لم يسبق لهم المشاركة في  −
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 القانونية المحيّنةإمكانية النفاذ إلى القوانين واألوامر وأصناف أخرى من النصوص 

www.legislation-securite.tn 

IV. " الملحق ويمكن تحميله على  "دليل تحديد حاجات التكوين في اإلدارة العموميةيتعين عند تحديد حاجات التكوين، إعتماد(
والذي تم  formation.gov.tn-http://www.plans-  لمخططات التكوين على العنوان التالي:  المنضومة الوطنية الرقمية

مصالح رئاسة الحكومة )اإلدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات( بالتعاون مع المسؤولين عن التكوين في مختلف  إعداده من قبل
للهياكل العمومية وبطرق عملية وذلك انطالقا الحقيقية تمكن من تحديد الحاجات رات والمؤسسات التكوينية، كوثيقة مرجعية الوزا

 وتزامنا مع رزنامة إعداد الميزانية )بداية من شهر مارس / أفريل من كل سنة(. 2020من إعداد المخططات السنوية بعنوان 
 

V.  فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة الحرص على موافاة اإلدارة العامة للتكوين وتطوير الكفاءات بمشاريع
 في أجل أقصاه akouin@pm.gov.tnT عن طريق البريد االلكتروني على العنوان التالي  2019مخططات التكوين بعنوان 

والعمل على  2018ديسمبر  31، علما وأن آخر أجل للمصادقة على المخططات التكوينية حدد ليوم 2018نوفمبر  16يوم 
 اتخاذ االجراءات الالزمة لتطبيق مقتضيات هذا المنشور بكامل الدقة والعناية.

  

http://www.legislation.tn/sites/default/files/18-27_0.pdf
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